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Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen för Jägmästarnas Förening avger härmed stadgeenlig 
verksamhetsberättelsen för 1 januari - 31 december 2018. 
 
1. Styrelsen 
Vid årsmötet (se § 5) valdes nedanstående styrelseledamöter: 

Jörgen Bendz, Ordförande (omval) 
Linda Eriksson, Vice ordförande (omval) 
Maria Petré, Sekreterare (omval) 
Jan Fryk, Skattmästare (omval) 
Elin Larsson (omval) 
Erik Walfridsson (omval) 
Anne Sandgren (omval) 
Karl Komsted (nyval) 
Patrik Ulvdal (nyval) 

 
2. Revision 
Mårten Larsson (omval) och Markus Henningsson (omval) har varit föreningens 
revisorer. Revisorssuppleanter har varit Erik Petré (omval) och Björn Lothigius 
(omval). 

 
3. Valberedning 
Vid nyssnämnda årsmöte valdes Niklas Fogdestam, Pär Stenmark, Birgitta 
Naumburg och Mats Sandgren (samtliga omval) samt Per Olsson (nyval) till 
valberedning.  

 
4. Styrelsens arbete 
Totalt har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden samt ett icke protokollfört 
arbetsmöte under året. 

 

Årsmötet hölls den 10 februari med 57 anmälda medlemmar. Det sedvanliga 
föredraget hölls av Fredrik von Arnold om utredningen av skogsvårdslagstiftningen 
och överklaganderätten. På eftermiddagen gick skogskumpaner på Oscars och avnjöt 
musikalen Gentlemannen, varefter kvällen avslutades med kamratmiddag på 
läkarsällskapet med 73 gäster.  

 

Under året träffades styrelsen i Sunnersta, Uppsala för att fortsätta arbetet på 
utvecklingen av föreningen. Därvid beslöts bl a att föreningen kan dela ut stöd till 
medlemmar som önskar arrangera ändamålsenliga aktiviteter. Mer information finns 
på hemsidan. Diskussioner har även förts om att starta ett mentorprogram för 
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skogsstudenter/nyutexaminerade. Något beslut om detta har ännu inte fattats. 
Tankar väcktes om att under 2019 arrangera en vårexkursion i södra Sverige. 

 
Föreningens höstexkursion genomfördes i Umeå med omnejd den 16 november. 
Exkursionen hade temat ”Skogsbrukets och skogsindustrins digitalisering” och 
innefattade bland annat ett studiebesök på Skogsdatalabbet vid Sveriges 
lantbruksuniversitet och en guidad rundtur på Martinsons sågverk i Bygdsiljum. 36 
personer deltog.  
Dagen avslutades med en uppskattad kamratmiddag med 90 anmälda gäster i Skogis 
kårhus, där studenter var inbjudna till ett mycket rabatterat pris. Slutsatsen av 
aktiviteten är att det kan vara en bra återkommande insats för att samla upp och 
engagera medlemmar.  
 
Försäljningen av möblemanget i Garpenberg har fortsatt och det mesta av värde är 
avyttrat. Ägarna i Garp är relativt ointresserade av både möbler och även 
upprättandet av ett minnesmärke, en fråga som styrelsen lyft.  
 
5. Aktieportföljen 
- Ingen handel med värdepapper har skett under året. Den samlade utdelningen 

har uppgått till 21 503 kronor. 
- Det samlade börsvärdet på VP-innehavet uppgick vid årsskiftet till 1 210 698 

kronor. Den negativa utvecklingen på kapitalmarknaden under årets senare del, 
har medfört att värdet på föreningens svenska papper därmed minskat med 13% 
jämfört med närmast föregående år. 

- Försäljningen av möbler i Garpenbergs Slott bidrar till att likvida banktillgångar 
vid årets slut uppgick till 88 864 kronor, vilket är ca 50 000 kr mer än vid 
utgången av 2017. 

- Det samlade tillgångarnas marknadsvärde uppgår till 1 325 085 kronor, vilket är 
16%, eller 255 000 kr lägre än föregående år. 

 
6. Ekonomi 
- Höstexkursionen med den för deltagande skogsstudenter starkt subventionerade 

kamratmiddagen medförde en nettokostnad om ca 30 000 kr, att jämföra med 
budgeterad noll nettokostnad. 

- Möbelförsäljningen har inbringat ca 80 000 kr lägre intäkter än planerat, men i 
paritet med ursprunglig värdering. Återstår ett bokfört värde om ca 25 000 kr för 
kvarvarande möbler och föremål. 

- Kostnaderna för sommarens arbetsmöte överstiger budget med ca 10 000 kr. Häri 
ingår dock resekostnader föranledda av mötet, istället för att ha konterats posten 
Resekostnader. 
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- Årets skattekostnad om ca 40 000 kr, överstiger budget med ca 15 000 kr, vilket 
förklaras av beskattningsbara intäkter från möbelförsäljningen. 

- Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi fortsatt mycket stark, trots nedgång 
på aktiemarknaden.   
 

 
7. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 
 
Styrelsen föreslår att årets resultat, -10 068,09 kronor, överförs i ny räkning till det 
egna ackumulerade kapitalet, som därmed kommer att uppgå till 262 253,51 kronor. 
 
Stockholm i januari 2019 
 
Jörgen Bendz     Maria Petré 
Linda Eriksson     Partik Ulvdal 
Elin Larsson     Annie Sandgren 
Jan Fryk     Erik Walfridsson 
   


